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Elementær styrkelære Karl Terpager Andersen Hent PDF klassisk lærebog fra 1992 Denne lærebog i

elementær styrkelære er oprindeligt udarbejdet til brug ved undervisningen i dette fagområde på Danmarks
Ingeniørakademi' s Elektroafdeling. Det er tilstræbt at gøre stoffet let tilgængeligt ved hjælp af figurer og
gennemregnede eksempler. Derved skulle bogen også være anvendelig til undervisning af andre end

elektroingeniørstuderende og ligeledes være velegnet til selvstudium. At bogen starter med et kapitel nr. S
hænger sammen med, at fagets statikdel omfatter 4 kapitler, der i dag foreligger som en seperat bog. Bagerst i
bogen er der en opgavedel, og opgaverne er nummeret svarende til de kapitler, de henhører under. Det er 2.
udgave af lærebogen, der nu foreligger, og den afviger kun fra 1. udgaven derved, at de fejl, der er fundet i 1.
udgaven, er blevet rettet. En del af fejlene er blevet fundet af kollegaer rundt om i landet, hvor bogen har

fundet anvendelse, og jeg vil her rette en tak til dem for deres venlige hjælp.
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